
22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 7 قاعة 10-8 السبت /سحر القطريد اآلثار اإلسالمية إلى مدخل

 8 مدرج 2-1 السبت العال عبد/رأفت عبد الرازق + د/ابراهيم د (1عملية ) ميدانية رحالت

 7 قاعة 11-8 االثنين /امينة السودانيد القديمة مصر ريختا

 7 قاعة 1-11 االثنين /السيد جادد و الرومان اليونان تاريخ

 7 قاعة 2-1 االثنين /عبد الحميد عزبد علم المصريات إلى مدخل

 7 قاعة 3-2 االثنين /غادة رشديد اآلثار اإلسالمية إلى مدخل

   5-4 االثنين /السيد جادد و الرومان اليونان تاريخ

   6-5 االثنين /عادل زين + د/عبد الحميد عزبد علم المصريات إلى مدخل

 7 قاعة 12-11 األربعاء /عادل زيند علم المصريات إلى مدخل

 7 قاعة 1-12 األربعاء /ممدوح المصريد (1عملية ) ميدانية رحالت

 7 قاعة 4-1 األربعاء /أمل حشاد + د/هالة نداد اآلثار الكالسيكية إلى مدخل

 

 الفـرقـة األولى  –ــار جـدول محاضـرات قسـم اآلثــــــــ
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ــانالمك الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 7 مدرج 12-10 السبت الجواد/سحر القطري + د/تفيدة عبد د (2ميدانية ) تدريبية رحالت

 7 مدرج 1-12 السبت /تفيدة عبد الجوادد حتى نهاية العصر الفاطمي اإلسالمية العمارة

 7 مدرج 2-1 السبت /احمد ناصفد ) تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي ( إسالمي اريخت

   6-4 السبت /سمر درويشد عبرية لغة

 12 قاعة 12-11 االثنين /مروة عادلد حتى نهاية العصر الفاطمي اإلسالمية العمارة

 12 قاعة 1-12 االثنين /سمر درويشد عبرية لغة

 12 قاعة 4-2 االثنين /محمد فياضد ) تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي ( سالميإ تاريخ

   5-4 االثنين عادل/تفيدة عبد الجواد + د/مروة د حتى نهاية العصر الفاطمي اإلسالمية العمارة

يرا إسالمي تصوير  7 مدرج 11-8 األربعاء /نعمة بدرد (واألندلسن )موقف اإلسالم من التصوير وأثر المدرسة العربية في مصر والعراق وا 

 7 مدرج 1-11 األربعاء /رمضان صالحد الفن الطبقي ( -) الفن المصري  الفن تاريخ

 7 مدرج 4-1 األربعاء /مدحت حمادد فارسية لغة

   5-4 األربعاء /رمضان صالحد الفن الطبقي ( -) الفن المصري  الفن تاريخ

 الفرقة الثانية  –ـــار ) شعبة اآلثار اإلسالمية ( جدول محاضرات قسم اآلثـــــــ
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 باآلدا

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 12 قاعة 12-11 السبت /سحر القطريد األيوبي والمملوكي" العصر"  إسالمية عمارة

 7 مدرج 4-2 السبت /محمد النشارد ) العصر األيوبي و المملوكي ( إسالمي تاريخ

 0 6-4 السبت /سمر درويشد عبرية لغة

 7 مدرج 10-8 االثنين /غادة رشديد األيوبي والمملوكي" العصر"  إسالمية عمارة

 7 مدرج 12-10 االثنين /غادة رشدي + د/اماني عيادد الفن الساساني ( -) الفن البيزنطي  الفن تاريخ

 7 مدرج 1-12 االثنين /محمد فياضد ) العصر األيوبي و المملوكي ( إسالمي تاريخ

 7 مدرج 2-1 االثنين /سمر درويشد عبرية لغة

 7 مدرج 5-2 ناالثني /مدحت حمادد فارسية لغة

 12 قاعة 1-11 األربعاء /جمال خير هللاد ) المدرسة المغولية والتيمورية ( إسالمي تصوير

 12 قاعة 4-1 األربعاء /رمضان صالحد ) العصر األيوبي و المملوكي ( إسالمية مسكوكات

 0 5-4 األربعاء /غادة رشدي + د/اماني عيادد الفن الساساني ( -طي ) الفن البيزن الفن تاريخ

 

 الفرقة الثالثة  –جدول محاضرات قسم اآلثــــــــــار ) شعبة اآلثار اإلسالمية ( 
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 12 قاعة 10-8 السبت /رأفت عبد الرازقد بلغة أوربية أثرية نصوص

 12 قاعة 11-10 السبت /رأفت عبد الرازقد إسالمية فنون

 4 مدرج 12-11 السبت /سميرة فهميد الحديث مصر تاريخ

 12 قاعة 2-12 السبت الجواد/سحر القطري + د/تفيدة عبد د العثماني وأسرة محمد على" العصر" إسالمية عمارة

 12 قاعة 5-2 السبت /نيفين محمودد فارسية لغة

 0 6-5 السبت /رأفت عبد الرازقد بلغة أوربية أثرية نصوص

 12 قاعة 11-10 االثنين /اماني عيادد إسالمية فنون

 12 اعةق 2-1 االثنين /سمر درويشد عبرية لغة

 0 5-3 االثنين /سمر درويشد عبرية لغة

 0 6-5 االثنين عياد/رأفت عبد الرازق + د/اماني د إسالمية فنون

 12 قاعة 11-9 األربعاء /جمال خير هللاد في العصر العثماني وأسرة محمد على أثرية كتابات

 0 5-3 األربعاء /سميرة فهميد الحديث مصر يختار 

 

 الفرقة الرابعة  –جدول محاضرات قسم اآلثــــــــــار ) شعبة اآلثار اإلسالمية ( 
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 4 قاعة 11-10 السبت /شهيرة عبد الحميدد ونحت" عمارة" هلينيستية آثار

 9 مدرج 4-1 السبت /السيد جادد والعالم الهلينيستي مصر تاريخ

 4 قاعة 11-8 االثنين /عزة قابيلد وأساطير دينية يونانية ورومانية ديني فكر

 4 قاعة 12-11 االثنين /هالة نداد ونحت" عمارة" هلينيستية آثار

 4 قاعة 3-12 االثنين /هبة النحاسد يونانية عمارة

 4 قاعة 11-10 األربعاء /شهيرة عبد الحميدد قديمة يونانية لغة

 4 قاعة 1-11 األربعاء /امل حشادد يوناني نحت

 4 قاعة 3-1 األربعاء /ممدوح المصريد قديمة يونانية لغة

 0 6-5 األربعاء /امل حشادد يوناني نحت

 

 الفرقة الثانية –نانية والرومانية ( جدول محاضرات قسم اآلثار ) شعبة اآلثار اليو
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 4 قاعة 10-8 السبت /عزة قابيلد و التصوير الروماني الرسم فن

 4 قاعة 1-11 السبت الحفيظري + د/طاهر عبد /ممدوح المصد يونانية ونصوص لغة

 4 قاعة 4-1 السبت /هشام عجالند بلغة أجنبية أثرية نصوص

 5 قاعة 11-8 االثنين /صفاء سميرد وزخرفة معمارية رومانية عمارة

 5 قاعة 12-11 االثنين /صفاء سميرد و التصوير الروماني الرسم فن

 5 قاعة 1-12 االثنين /هالة نداد يونانية عملة

 0 6-4 االثنين /هالة نداد يونانية عملة

 5 مدرج 12-10 األربعاء /حسين عطيةد بيزنطي تاريخ

 0 6-5 األربعاء /حسين عطيةد بيزنطي تاريخ

 

 الفرقة الثالثة –جدول محاضرات قسم اآلثار ) شعبة اآلثار اليونانية والرومانية ( 
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
 شؤون التعليم

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 5 قاعة 10-8 السبت /طاهر عبد الحفيظد العليا في العصرين اليوناني والروماني مصر رآثا

 5 قاعة 12-10 السبت /وفاء الغنامد بيزنطية آثار

 5 قاعة 1-12 السبت /طاهر عبد الحفيظد والساحل الشمالي اإلسكندرية آثار

 5 قاعة 3-1 السبت /ممدوح المصريد تدريبية على وسائل الحفر ميدانية رحالت

 0 5-4 السبت /وفاء الغنامد بيزنطية آثار

 0 6-5 السبت الحفيظ/سلوى حسين + د/طاهر عبد د والساحل الشمالي اإلسكندرية آثار

 5 قاعة 11-8 األربعاء /سلوى حسيند بلغة أوربية أثرية نصوص

 5 قاعة 12-11 األربعاء /سلوى حسيند والساحل الشمالي اإلسكندرية آثار

 5 قاعة 1-12 األربعاء /ابراهيم سعدد العليا في العصرين اليوناني والروماني مصر آثار

 5 قاعة 4-1 األربعاء المصري/طاهر عبد الحفيظ + د/ممدوح د يونانية والتينية ونقوش بردي

 

 الفرقة الرابعة  –جدول محاضرات قسم اآلثار ) شعبة اآلثار اليونانية والرومانية ( 
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 10 قاعة 12-11 السبت /محمد الشافعيد تماعية في مصر القديمةواج سياسية نظم

 2 قاعة 11-9 االثنين /ابراهيم عبد العالد من الدولة القديمة وحتى نهاية الدولة الوسطى المصرية العمارة

 2 قاعة 12-11 االثنين /هناء ابراهيمد (1ميدانية ) تدريبية رحالت

 2 قاعة 3-1 االثنين /ايمن الدهشاند ي مصرقبل التاريخ وبداية األسرات ف ما آثار

 1 مدرج 11-9 األربعاء /عادل زيند القديمة المصرية اللغة

 1 مدرج 12-11 األربعاء  بيومي/محمد د (1ميدانية ) تدريبية رحالت

 1 مدرج 1-12 األربعاء  بيومي/محمد د واجتماعية في مصر القديمة سياسية نظم

 1 مدرج 4-1 األربعاء /زينب عثماند التاريخ وحتى نهاية الدولة الوسطى "بداية  منالقديم" مصر تاريخ

 

 الفرقة الثانية –جدول محاضرات قسم اآلثـــــار ) شعبة اآلثار المصرية القديمة ( 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 1 مدرج 10-9 السبت /عادل زيند والنحت في الدولة الحديثة" النقشالقديم " المصري الفن

 10 قاعة 11-10 السبت /محمد الشافعيد والنحت في الدولة الحديثة" نقشالالقديم " المصري الفن

 1 مدرج 2-12 السبت /ايمن الدهشاند (1) هيروغليفية نصوص

 1 مدرج 4-2 السبت /ايمن الدهشاند وشبة الجزيرة العربية" الشاماألدنى القديم " الشرق آثار

 1 مدرج 11-9 االثنين /هناء ابراهيمد (2ميدانية ) تدريبية رحالت

 1 مدرج 11-9 االثنين السروجيحمدي د/ (2ميدانية ) تدريبية رحالت

 1 مدرج 1-11 االثنين /أمينة السودانيد القديم )في الدولة الحديثة وحتى نهاية العصر المتأخر( مصر تاريخ

 0 5-4 االثنين /أمينة السودانيد القديم )في الدولة الحديثة وحتى نهاية العصر المتأخر( مصر تاريخ

 

 الفرقة الثالثة –جدول محاضرات قسم اآلثـــــار ) شعبة اآلثار المصرية القديمة ( 
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان قتالو اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 2 قاعة 10-8 السبت /عبد الحميد عزبد (2) هيروغليفية نصوص

 2 قاعة 12-10 السبت /عبد الحميد عزبد العصر الفرعوني" فيالقديم " مصر فخار

 10 قاعة 1-12 السبت /محمد الشافعيد النوبة آثار

 10 قاعة 2-1 السبت مد الشافعي/محد (3ميدانية ) تدريبية رحالت

 2 قاعة 1-12 االثنين /حمدي السروجيد المتأخر العصر آثار

 2 قاعة 11-9 األربعاء /محمد بيوميد ديموطيقية نصوص

 2 قاعة 1-12 األربعاء / عادل زيند النوبة آثار

 2 قاعة 2-1 األربعاء / عادل زيند المتأخر العصر آثار

 2 قاعة 3-2 بعاءاألر  / عادل زيند (3ميدانية ) تدريبية رحالت

 

 الفرقة الرابعة  –ديمة ( جدول محاضرات قسم اآلثـــــار ) شعبة اآلثار المصرية الق
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 1 قاعة 11-8 السبت الشافعي/ابراهيم عبد العال + د/محمد د (1قديمة ) مصرية لغة

 1 قاعة 12-11 السبت /مها السيدد (1ثانية ) أجنبية لغة

 1 قاعة 1-12 السبت /هشام عجالند (1أولى ) أجنبية لغة

 1 قاعة 4-1 السبت /محمد بيوميد (1الفرعونية ) مصر آثار

 0 5-4 السبت /مها السيد + د/احمد رزقد (1ثانية ) أجنبية لغة

 0 6-5 السبت العال/هشام عجالن + د/مايسة عبد د (1أولى ) أجنبية لغة

 9 قاعة 10-8 االثنين العاطي/امال عبدد (1نهاية العصر األيوبي" ) حتىاإلسالمية " مصر تاريخ

 9 قاعة 12-10 االثنين /علي االمبابيد (1الفرعونية ) مصر تاريخ

 9 قاعة 1-12 االثنين /مايسة عبد العالد (1أولى ) أجنبية لغة

 9 قاعة 3-1 االثنين /السيد جادد البطلمية )اليونانية( مصر تاريخ

 9 قاعة 4-3 نيناالث /احمد رزقد (1ثانية ) أجنبية لغة

 0 4-3 األربعاء /امال عبدالعاطيد (1نهاية العصر األيوبي" ) حتىاإلسالمية " مصر تاريخ

 0 5-4 األربعاء /علي االمبابيد (1الفرعونية ) مصر تاريخ

 0 6-5 األربعاء /السيد جادد البطلمية )اليونانية( مصر تاريخ

 

 الفرقة الثانية  –محاضرات قسم اآلثـــــار ) شعبة اإلرشــاد السيـاحـي (  جدول
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 المكــان تالوق اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 10 قاعة 10-8 السبت /هشام عجالند (3أولى ) أجنبية لغة

 4 مدرج 2-1 السبت + د/هناء ابراهيم هللا/ممدوح المصري + د/جمال خير د (2سياحي ميداني ) إرشاد رحالت

 4 مدرج 4-2 السبت /مها السيدد (3ثانية ) أجنبية لغة

 12 قاعة 10-8 االثنين /احالم رجبد السياحية مصر جغرافية

 1 مدرج 1-11 االثنين /أمينة السودانيد (2الفرعونية ) مصر تاريخ

 1 مدرج 2-1 االثنين /مايسة عبد العالد (3أولى ) أجنبية لغة

 1 مدرج 3-2 االثنين /احمد رزقد (3ثانية ) أجنبية لغة

 0 5-4 االثنين /احالم رجبد السياحية مصر غرافيةج

 0 6-5 االثنين /أمينة السودانيد (2الفرعونية ) مصر تاريخ

 10 قاعة 11-8 األربعاء /هناء ابراهيمد (3قديمة ) مصرية لغة

 10 قاعة 1-11 األربعاء الحفيظ/ ابراهيم سعد + د/طاهر عبد د (1الرومانية ) مصر آثار

 10 قاعة 4-1 األربعاء + د/محمد فياض العالبراهيم عبد /محمد النشار + د/اد (3والعثمانيون" ) المماليكاإلسالمية " مصر تاريخ

 الفرقة الثالثة  –جدول محاضرات قسم اآلثـــــار ) شعبة اإلرشــاد السيـاحـي ( 
كلية  –جامعة طنطا  سي األولالفصل الدرا 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 0 6-5 األربعاء الحفيظ/ ابراهيم سعد + د/طاهر عبد د (1الرومانية ) مصر آثار

  

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 1 مدرج 11-10 السبت عجالن /هشامد (4أولى ) أجنبية لغة

 1 مدرج 12-11 السبت /حمدي السروجيد (4الفرعونية ) مصر آثار

 2 قاعة 1-12 السبت + د/حمدي السروجي الرازق/وفاء الغنام + د/رأفت عبد د (4اإلسكندرية" ) متاحفسياحي " إرشاد رحالت

 2 قاعة 3-1 السبت /مها السيدد (5ثانية ) أجنبية لغة

 10 قاعة 11-8 االثنين /عبد الحميد عزبد "فرعونيصغرى " وفنون نحت

 10 قاعة 1-11 االثنين /غادة رشدي + د/مروة عادلد (2ومماليك" ) أيوبيوناإلسالمية " مصر آثار

 10 قاعة 2-1 االثنين /احمد رزقد (5ثانية ) أجنبية لغة

 10 قاعة 4-2 االثنين /ايفينيس أديبد (4أولى ) أجنبية لغة

 0 5-4 االثنين /غادة رشدي + د/مروة عادلد (2ومماليك" ) أيوبيوناإلسالمية " مصر آثار

 11 قاعة 1-12 األربعاء /هناء ابراهيمد (4الفرعونية ) مصر آثار

 11 قاعة 4-1 األربعاء /خالد غازيد الحديث والمعاصر مصر تاريخ

 الفرقة الرابعة  –ت قسم اآلثـــــار ) شعبة اإلرشــاد السيـاحـي ( جدول محاضرا
كلية  –جامعة طنطا  الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

 اآلداب
شؤون التعليم 

 والطالب
 شــؤون الـدراسـة



22/09/2018 

 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 

 0 5-4 األربعاء السروجي/هناء ابراهيم + د/حمدي د (4الفرعونية ) مصر آثار

 


